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Vanuit het bestuur 

 
Deze maand is in Onze winkel het thema: "Vier het voorjaar". In vele 

opzichten een betekenisvol thema. In deze tijd is het belangrijk de moed er in 

te houden en af en toe eens iets te vieren. Wij verheugen ons erg op het 

voorjaar. Alles krijgt weer meer kleur en buiten wordt het weer aangenamer. 

Met een beetje geluk kunnen we weer buiten zijn, samen iets eten of drinken. 

En natuurlijk is er ook de hoop dat in het voorjaar er massaal gevaccineerd kan 

worden en dat er dan weer meer bewegingsvrijheid voor iedereen komt. Laten 

we hopen dat we in mei weer wat meer mogen. Misschien mogen binnenkort 

de terrassen wel weer open. Dus vier het voorjaar! 

 

Pasen ligt alweer achter ons, ook dit jaar zonder Paasvuur.  

En helaas dit jaar ook weer geen bloemenmarkt. Natuurlijk zullen we net als 

vorig jaar, in goed overleg met onze bloemen- en plantenleverancier, weer een 

mooie uitstalling maken voor de winkel.  

 

Het lichtplan in de winkel is nu voltooid, nieuwe armaturen en spotjes met 

energiezuinige lampen door de hele winkel. Meer licht, lagere kosten. 

 

Midden april krijgen we in de winkel een vernieuwde groenteafdeling. Tegen 

een vriendenprijs hebben we het inventaris van de groenteafdeling van een 

SPAR uit Stadskanaal kunnen overnemen. En wat is er nu mooier dan juist in 

het voorjaar de groente- en fruitafdeling een nieuwe frisse uitstraling te geven.  

 

Ondertussen zijn we ook bezig om 10 2e hands-Wanzl-winkelwagens op te 

knappen. Een topmerk waar we weer jaren mee vooruit kunnen. De huidige 

wagens hebben hun beste tijd gehad en zijn hard aan vervanging toe.  

 

 

Samen houden wij Eext leefbaar 
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Resultaten van nestkasten Boermarke Eext 2020 

 

De Boermarke Eext heeft als onderdeel van het Brinkenplan nestenkasten 

geplaatst omdat de eikenprocessierups een voorliefde heeft voor jonge eiken. 

Er zijn, zoals bekend, jonge eiken geplant op de brinken aan de Stationsstraat 

en achter de schaapkooi aan de Gieterstraat.  

In 2019 bleek dat op het zuidelijke deel van de Stationsstraat veel nesten met 

eikenprocessierupsen aanwezig waren, daarom zijn daar ook nestkasten 

opgehangen. Mezen en spreeuwen eten processierupsen daarom zijn voor deze 

vogels nestkasten opgehangen. Deze nestenkasten zijn gecontroleerd en 

schoongemaakt.  

 

In het eerste jaar zijn 12 van de 20 kasten bewoond geweest. Met de kasten aan 

de Stationsstraat ging het heel goed. Wellicht omdat daar veel processie-

rupsen waren. Volgens de bewoners wel aanzienlijk minder dan in 2019. Of dit 

door de vogelkastjes komt is niet zeker.  

In 2019 is de gemeente hier heel actief geweest met bestrijden van de rups. De 

bewoners zelf hebben hier ook veel kastjes opgehangen.  

De nestkasten op de brinken zijn minder goed bewoond geweest. Mogelijk dat 

er te weinig voer aanwezig was. Slechts 1 (van de 5) spreeuwenkast bij de 

school is bewoond geweest. 

 

Overzicht: 

 

Boermarke Eext 2020 kool- en pimpelmees spreeuw 

  geplaatst bewoond geplaatst bewoond 

Stationsstraat zuid 10 8 0 0 

brink  Stationsstraat 3 1 3 0 

brink schaapskooi 1 1 1 0 

brink school 1 1 1 1 

totalen 15 11 5 1 

 

Overige informatie: 

 

 nestkasten zijn in NO-richting opgehangen 

 2 mezenkasten zijn beschadigd door specht 

 1 mezenkast is gekraakt door een specht, maar niet bewoond. Gat is zo 

groot dat nu ook een spreeuw er in kan. 

 5 kastjes vochtig/nat: veroorzaakt door sneeuwjacht van begin februari jl.  
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Oranjevereniging Eext 

 
Onlangs hebben de donateurs, die nog geen machtiging voor een automatische 

incasso hebben afgegeven, de donateurskaart in de bus ontvangen met het 

verzoek om via een bankafschrijving het bedrag ad € 5,- over te willen maken 

naar: 

bankrekeningnummer: NL85 RABO 031 6210 668  t.a.v. de Oranjevereniging.  

Hierbij het verzoek, als u dit nog niet gedaan hebt, het bedrag alsnog over te 

maken.  

Bent u nog geen donateur en wilt u dit graag worden, of wilt u overstappen 

naar een automatische incasso, dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor bellen 

naar Grieta Kamping tel. 06- 23 755 262 of mailen naar kampingk@hetnet.nl 

Zoals aangegeven door Veiligheidsregio Drenthe zullen er tot 1 juni geen grote 

evenementen georganiseerd mogen worden. Helaas kunnen we dus geen 

activiteiten organiseren zoals we gewend waren, maar we hebben inmiddels 

iets anders bedacht. 

             Het bestuur 

 

 

mailto:kampingk@hetnet.nl
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Nieuwe AED Hartveilig Eext 
 

Misschien heb je ‘m al zien hangen? 

Sinds kort heeft Hartveilig Eext de beschikking over 

een nieuwe AED. De commissie Dorpsbelangen Eext 

heeft het mogelijk gemaakt dat er zowel een nieuwe 

AED als een nieuwe kast aangeschaft kon worden (en 

dat was hárt nodig). 

De kast hangt op de oude plek tegen de muur van 

café Homan. 

Nieuwsgierig? Kijk voor de instructiefilm op Facebook en in je mail. 

We hopen in het najaar de training weer in vertrouwde vorm te kunnen 

aanbieden.  

Bezoek en like de Facebookpagina Hartveilig Eext 

Al gecertificeerd maar nog geen lid? Meld je aan op hartslagnu.nl 

 

Met hartelijke groet namens Hartveilig Eext, 

Hendriek Homan & Paula Franke. 

 

 

 

 

 

 

Zunneblooum 

 

In oous hoffie bluit een zunneblooum 

Wiegt in de wilde wind 

Maor steeit daor krachtig, stark en stram 

Liekt bliede as een kind. 

 

Zo bint er mèensen die vol moed 

Deur de stòrm van `t leven gaot 

En die ondaanks veul tegenspoed 

Toch nog te straolen staot. 

 

https://www.facebook.com/Hartveilig-Eext-184363091950393/?fref=
http://hartslagnu.nl/
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Het lijkt alweer zo lang geleden …. 
 

Paasvuur 

 
Daor stunden wij te kieken 

Van veuren waarm, van aachtern kold 

Naor het branden van het paosvuur 

Die heeile grote staopel holt. 

 

Wij gungen het heeile dòrp deur 

Sleepten alles bij mekaor 

As teeiken dat de winter veurbij was 

Het begun van het neie jaor. 

 

Een nettie haokt an een koordtie 

Met daorin een haardgekookt ei 

Een sinasappel en wat walneuten 

En nog wat slikkerij. 

 

Wat was het spannend in `t duuster 

De locht weur grelrood van kleur 

De rook dreef zachies op de wind 

Met allemaol kleine vonkies der deur. 

 

Daor stunden wij dan te kieken 

Van veuren waarm, van aachter kold 

Die mooie aole gebruken 

Zòrg dat wij ze in ere holdt. 

 

 
 

 

Dichter en inzender bij redactie bekend. 
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